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Fredsuniversitetet

Rebecka Lettevall 

Låt oss förändra världen! Låt oss bygga ett nytt universitet! Föreställningen 
att det går att förbättra världen genom att hitta det rätta receptet, där ofta 
någon form av utbildning ingår som en väsentlig del, är gammal som gatan. 
Det är en lockande idé, särskilt med tanke på att det visat sig att utbildnings-
frågor utgör en väsentlig del i alla demokratiseringsprocesser. Man tänker 
sig att människor ska bli lite bättre och lite klokare om de får rätt kunskap 
som underlag för att fatta rätt beslut. En person som under många år engage-
rade sig för grundandet av ett fredsuniversitet var Robert Bárány (1876-
1936), 1914 års nobelpristagare i fysiologi eller medicin. När han erhöll 
priset befann han sig som krigsfånge i Ryssland. Som civil kirurg inom den 
österrikiska armén hade han till en början, med riklig tillgång på patienter, 
kunnat fortsätta utveckla en ny typ av skallskadeoperationer som han fått 
idén till under sin tid som forskande läkare i Wien. Under tiden i fånglägret 
behandlade han inte bara andra krigsfångar utan även ryssar. Med benäget 
bistånd från Röda Korset och Sverige kunde han under sommaren 1916 läm-
na fånglägret för att återvända till hemstaden Wien. Men till sin besvikelse 
accepterades han aldrig bland de tidigare kollegerna där, vilket manifestera-
des då han uttryckligen förnekades en titularprofessur vid hemfakulteten.1

Det kyliga mottagandet i Wien bidrog säkert till Báránys beslut att tacka ja 
till en tjänst i Uppsala. Så kom han till Sverige. 

Vi ska återvända till Báránys fredsuniversitet. Men först åter till den livs-
kraftiga föreställningen om att förändra världen genom att hitta rätt mönster 
för det. Detta tankekomplex sägs ofta ha sitt ursprung i upplysningen. Pro-
blemet med den här typen av föreställningar är bekant. Det är alltid någon 
som definierar vad den goda människan, det goda livet eller den sanna vägen 
är, och denna någon befinner sig i en viss situation, vanligtvis i någon form 
av maktposition, åtminstone om hon eller han lyckas vinna gehör för sina 
idéer. Men detta behöver naturligtvis inte innebära att idéerna i sig är un-
dermåliga. Ofta hänger de samman med en människosyn där människans 
”natur” utgör en väsentlig del liksom hur den eventuellt kan förändras eller 
styras. 

1 Gunter Joas, Robert Bárány (1876-1936): Leben und Werk. Frankfurt am Main: Peter Lang 
1997, Sid. 432. 
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Huruvida människan till sin natur är ond eller god, våldsbenägen eller 
fredlig är en fråga som av olika skäl knappast går att besvara. Frågan verkar 
till och med fel ställd, även om den under tusentals år funnits med på agen-
dan över de frågor som tematiserats inom områden som teater, litteratur, 
konst och filosofi. Att människan skulle vara bärare av en speciell natur ter 
sig som en otidsenlig och till och med osann uppfattning. Kulturen som dess 
polära motsats verkar också märklig. Dessutom är det givetvis så att om det 
nu funnes en sådan ursprunglig natur, så skulle den aldrig gå att uppvisa 
eftersom den ständigt skulle utsättas för kulturens bearbetningar. Men trots 
att det inte låter sig göras att beskriva en människa som ett obearbetat natur-
landskap som genom kultivering omvandlas till en fransk trädgård eller möj-
ligen en engelsk park så är kulturhistorien full av anspelningar på ett sådant 
förhållande.

Många klassiska västerländska teorier om det goda samhället utgår från 
en föreställning om det ursprungliga naturtillståndet, ett tillstånd i det för-
flutna där människorna enligt flera klassiska samhällstänkare, exempelvis 
Hobbes, var mycket våldsamma och snara att gripa till vapen, medan andra, 
som Rousseau, idealiserade den naturliga människan i ett samhälle där alla 
ägde tillgång till allt och därmed uppträdde relativt fredligt och ytterligare 
andra som Kant hävdade att det var fredligt ibland och våldsamt ibland. Teo-
rin om naturtillståndet betraktades som ett argument för att ett rättsligt orga-
niserat samhälle är av nöden, eftersom människorna annars skulle kunna 
falla ner i sitt naturligt laglösa tillstånd och utveckla sina fallenheter för våld 
och onda handlingar. Ett rättsligt reglerat samhälle tvingar människor att 
utveckla sin förmåga till samarbete och till att visa hänsyn mot sina med-
människor. Att betrakta människan som ond till sin natur, men att denna 
naturliga fallenhet för våld och ondska kan tyglas genom uppfostran och 
kultivering är en seglivad föreställning. Exempelvis hävdar den brittiske 
historikern Michael Howard att krig är ett naturtillstånd, medan freden måste 
instiftas.2 Inget samhälle har hittills lyckats stävja all former av våld, och det 
finns många sorgliga exempel på hur staten utövar våld mot folket. 

Låt oss skapa ett nytt universitet! Låt oss skapa den nya människan! Mel-
lankrigstiden är en på många sätt utmanande period som uppmärksammats 
inom forskningen under senare år. Det är i sig intressant att den fått namnet 
”mellankrigstid”, eftersom den medan den pågick inte kunde definieras som 
en parentes mellan två blodiga och tekniskt avancerade världskrig. Ur öde-
läggelsen av Europa och dess kejsardömen grodde misantropi och desillu-
sion men också människokärlek och framtidstro. Mellankrigstidens politiska 
arbete präglades av Nationernas förbund, det första egentliga internationella 
försöket att samla världens stater i en organisation med uppgift att bevara 
freden och lösa eventuella konflikter genom förhandlingar. Den amerikanska 

2 Michael Howard, Fred och krig: Hur freden uppfanns och kriget återuppfanns. Stockholm: 
Prisma 2001. 
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presidenten Woodrow Wilson hade med sina ”fjorton punkter” lagt grunden 
för utarbetandet av organisationen som såväl under sin verksamma tid som 
senare blivit hårt kritiserad. Trots det måste det erkännas att försöket var 
lovvärt och att detta sätt att hantera konflikter sedan kommit att stå som mo-
dell att lära av i senare försök att skapa internationella samarbeten. Det tids-
typiska synsättet att se staterna som de viktigaste aktörerna för såväl krig 
som fred är representativt för mellankrigstiden. Stater som uppfyllde vissa 
villkor kunde ansluta sig till den mellanstatliga organisationen. Denna tanke 
var inte ny, men det var första gången som den omsattes i praktiken. Imma-
nuel Kants lilla mästerverk Zum ewigen Frieden (1795) presenterar en lik-
nande modell som en möjlighet att förbättra förutsättningarna för den eviga 
freden. Det sägs för övrigt att Woodrow Wilson hade ett exemplar av Kants 
fredsskrift på sitt sängbord, men det går knappast att bevisa sanningshalten i 
ett sådant påstående. Icke desto mindre påminner Kants ideal om såväl om 
Nationernas förbund som Förenta Nationerna och Europeiska Unionen. 

Det fredsuniversitet som Robert Bárány skisserade var tydligt inspirerat 
av Nationernas Förbund och mellankrigstidens vana att se krig och konflik-
ter som förhållanden mellan stater. Han ägnade sig under ett antal år åt att 
vinna gehör för sin idé om ett fredsuniversitet som på sikt skulle bidra till 
världsfreden. Den personliga erfarenheten från första världskriget bidrog 
säkert till det personliga engagemanget i frågan. Fredsuniversitetet skulle 
syfta till att skapa ömsesidig förståelse mellan folken, men det skulle verka 
genom politikerna. Universitetet skulle nämligen främst vända sig till politi-
ker. Bárány var ingen absolut pacifist men han förespråkade en allmän ned-
rustning. Bland en del samtida gällde han för naiv, ett omdöme som väl inte 
är helt ovanligt om personer som tror på ideal i upplysningens anda.3 För 
Bárány var sannerligen en vän av upplysningen och dess ideal att det är möj-
ligt att skapa den perfekta världen: bara man finner den korrekta formeln, så 
ska som genom ett trollslag den nya världen och den nya människan uppstå.  

Att arbeta för världsfreden på ett sådant sätt är ganska tidstypiskt. 
Báránys idé var helt enkelt att utarbeta grunden för att världens politiker 
skulle förstå hur det politiska systemet fungerade genom att få en viss sorts 
utbildning för detta. Utbildningen skulle grundas i en ny vetenskap, fredsve-
tenskapen.

Låt oss skapa en ny vetenskap! Det var Báránys mening att det var dags 
att grunda en ny vetenskap – fredsvetenskap! 

Angående fred eller krig äro alla vetenskaper av idag mer eller mindre neu-
trala, och deras prestationer låta sig från olika ståndpunkter betraktas dels 
som befordrande freden, dels som försvårande dess uppehållande 

3 Gunter Joas, Robert Bárány (1876-1936): Leben und Werk Frankfurt am Main: Peter Lang 
1997, kap 5, sid 385-402. 
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menade Bárány i ett föredrag 1930.4 Vetenskapen är neutral till sin natur och 
dess upptäckter går att använda i såväl fredens som i krigets tjänst. Det är 
viljan som avgör hur den används. Det är således, menar Bárány, viljan som
är den drivande kraften bakom freden, och det är vetenskapen om denna vilja 
till fredens organisation som utgör grunden för den nya fredsvetenskapen. 
Denna nya vetenskap innefattar dess historia, dess aktuella situation och 
”medlen och strävandena för en framtida förbättring”.5 Fredsviljan måste 
finnas i hög grad hos alla länder, och den måste också finnas hos de indivi-
der som tillsammans utgör regeringar och parlament. Detta synsätt vittnar 
om den starka tron på att det är politikerna som är de väsentliga och som styr 
samhället i krigisk eller fredlig riktning. Länderna verkar innebära de som 
styr eller representerar dem snarare än dess medborgare eller undersåtar. De 
senare är relativt osynliga. 

För Bárány definieras historien som en utvecklingsprocess, och han an-
sluter sig till synsättet att krig är en ”naturprodukt” som hör ihop med den 
primitiva människan och hennes instinkter, medan fred är en konstprodukt 
som ett resultat av ”människans självuppfostran”. Således går den historiska 
utvecklingen från primitivt krig till civiliserad fred. Men betydelsen av be-
greppen krig och fred har också utvecklats. Det som i samtiden är känt som 
offentlig ordning och säkerhet kallades tidigare fred, enligt Bárány. Han 
hänvisar i sin historik över fredstankens utveckling till den österrikiske 
skriftställaren och tidningsutgivaren Heinrich Kanner (1864-1930), som 
hävdar att det fredliga tillståndet i ett samhälle först uppstår då en suverän 
ledare eller grupp griper makten, en historiesyn som i det närmaste liknar 
Thomas Hobbes. Men för att freden ska bli varaktig och meningsfull gäller 
det sedan att den också skapar ”förstånd, ordning, organisation, självbe-
härskning”.6 Det blir då alltmer uppenbart att kriget kostar alltför mycket 
medan freden inte gör det. Det fredsvetenskapliga i denna historia ligger 
enligt författaren i att nya samband etableras mellan olika vetenskaper som 
”antropologin, etnologin, kulturhistorien, rättshistorien, folkrätten, politiken, 
sociologin, och staternas historia”.7

Ur dessa samband måste de [delar av vetenskaper] lösas och sammanfogas 
till en ny kedja av tankar och fakta. Ett sådant nytt samband av tankar och 
fakta utgör en ny vetenskap. Så snart som tankar och fakta bli ordnade från en 
ny synpunkt, bli besjälade av en ny grundtanke, uppstår en ny vetenskaps-
gren. Här gäller det att framställa, hur krigets olika äldre varieteter har utdött, 
att från första början bygga upp en mänsklighetens fredshistoria.8

4 Robert Bárány, Fredsvetenskap. Föredrag hållet i Uppsala 11 januari 1930. Svenska skolor-
nas fredsförening (13), Stockholm: Oskar Eklunds Boktryckeri 1930. 
5 Sid. 1. 
6 Sid. 4. 
7 Sid. 5. 
8 Sid. 5. 
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Det är Kanners röst vi hör, via Bárány som sympatiserar med honom. I stäl-
let för den gängse politiska historien, som ju grovt sett är en historia om krig 
och kungar, är det angeläget att ägna sig åt att fokusera på den fredsutveck-
ling som också är en del av människans historia. En sådan historieskrivning 
verkar uppmuntrande för den fredsinriktade. Hade då inte mänskligheten 
kunnat besparas mycket elände genom att fredsvetenskapen fötts tidigare? 
Nej, inte alls. I så fall hade den varit ”otidsenlig”. Den föds i tidens anda och 
kan därför bringa praktisk nytta. Om den tidigare fredsrörelsen ägnade sig åt 
att bringa fred inom staterna så kan nu den nya fredsvetenskapen arbeta för 
en fred mellan staterna, ett mål som före första världskriget enbart tedde sig 
som utopiskt. Samtidens utmaning, menade Bárány och många andra mel-
lankrigstidstänkare, låg i att utveckla vad de betraktade som den kulturella 
delen av människan. För detta var vetenskapen avgörande. Det är värt att 
notera att vetenskapen anses som neutral. Forskarens frågeställningar, meto-
der och svar anses inte vara präglade av något intresse eller särskilt perspek-
tiv. Vidare finns en syn på vetenskapens institutionaliseringsprocess. Nya 
vetenskapsgrenar uppkommer då ett nytt perspektiv läggs på tankar och fak-
ta. Föreställningen om en utvecklingstanke som implicerar att saker och ting 
mognar med tiden framstår som stark. Det gäller att se hur utvecklingen 
tidigare varit för att på så sätt kunna se vart den är på väg. Därför är det hi-
storiska perspektivet centralt. 

Men historien är bara en tredjedel av fredsvetenskapen. De andra två de-
larna består av kunskap om samtiden och beredskap inför framtiden. Vill 
man studera samtiden, måste man studera dess institutioner så att de kan 
förmås utvecklas åt rätt håll, menar Bárány. Det är såväl det nationella som 
det internationella systemet som står i fokus. Ur det nationella perspektivet 
är det dels de institutioner och organ som upprätthåller statens inre fredliga 
förhållanden. Hit hör rättssystemet, polisen, i viss utsträckning militären men 
även arbetsmarknadens organisationer. De ekonomiska förhållandena och 
fördelningen av resurser inom landet verkar betraktas som en viktig fråga för 
bevarandet av fred. Förutom dessa formella organisationer så bör ”yrkena 
och deras levnadsbetingelser” studeras. Där gäller vilka förutsättningar som 
krävs ”beträffande karaktär och begåvning, utbildningstid och utbildnings-
sätt, arbetets angenäma och oangenäma sidor.”9 Av betydelse är också fri-
tidsintressen, kontakt med personer inom liknande sysselsättningar inom och 
utom landet. 

Beträffande den internationella delen av studieobjektet så är det av vikt att 
känna till andra länders förhållanden inklusive deras historia och kultur, men 
också internationell rätt och – masspsykologi! Som alltså hör till det interna-
tionella och inte det nationella. För att dessa nya vetenskaper ska utvecklas 
bör professurer inrättas i såväl nationell som internationell organisation vid 
universiteten men också vid de politiska och sociala högskolorna. 

9 Sid. 7. 
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Det nya universitetet! Bárány utarbetade ett förslag till ett fredsuniversitet 
som grundar sig på den av honom definierade nya fredsvetenskapen. Studen-
terna skulle vara framtidens ledare och därmed utgöra eliten i samhället. 
Förslaget presenterades enligt honom själv offentligt för första gången 1925, 
bland annat för interparlamentariska grupper och NF-organet Kommissionen 
för intellektuellt samarbete. I dessa organ var mottagandet till en början 
blandat, inte minst beroende på finansieringsfrågan. Men redan 1927 öppna-
des ett internationellt institut i Báránys anda i Genève, Institut Universitaire 
des Hautes Études Internationales, finansierat av Rockefellerstiftelsen, 
Schweiz och Genève (det existerar för övrigt fortfarande och har examinerat 
flera fredsvänner som exempelvis FN:s förre generalsekreterare Kofi An-
nan). Rockefellerstiftelsen hade dessutom skänkt en rund summa pengar, 
närmare bestämt två miljoner dollar, för uppbyggnaden av ett bibliotek. Un-
dervisningen utfördes huvudsakligen av gästföreläsare. Bárány försökte sam-
la in pengar för att skapa fler tjänster på själva högskolan och kontaktade 
därmed 38 nobelpristagare för att få deras moraliska stöd. Drygt hälften av 
dem ställde sig positiva till idén och valde att gå med i ett internationellt 
sällskap med uppgift att samla in pengar till universitetet. Övertygelsen om 
att skapandet av ett universitet var rätt sätt att verka för världsfreden var 
stark hos Bárány. Uppgiften om att det redan efter ett par år förekommer 
över 60 studenter från ett 20-tal länder stärker hans uppfattning. 

Ett elituniversitet? Det fredsuniversitet och den fredsvetenskap som 
Bárány förespråkar vänder sig uppenbarligen i första hand till samhällets elit. 
Det är en skola och en vetenskap för dem som kommer att styra samhället. 
Det viktigaste för fredsfostran är, ”uppfostran av den uppväxande ungdomen 
i samförståndets anda, särskilt den ungdom, som kan tänkas skickad att en 
gång bli sitt folks politiska ledare”.10 Frågan är hur denna grupp, eller dessa 
individer, ska urskiljas från dem som inte hör dit. Och vad händer med dem 
som inte tillhör den av Bárány definierade eliten? Vilken betydelse har de? 
Enligt Bárány kan människorna indelas i tre grupper. Dels politiker och di-
plomater som utför det praktiska arbetet, dels den upplysande och undervi-
sande skaran bestående av forskare, lärare och journalister och slutligen 
massan, som ska ge sitt moraliska och politiska stöd till de andras ansvars-
fulla arbete. 

Föreställningen om massan och eliten bygger på arvet från upplysningen 
genom att det vanligen är på massan som det rätta receptet ska tillämpas. 
Under 1800-talet fruktar flera politiska tänkare för vad som skulle hända om 
massan fick politisk makt och rösträtt. Många liberaler ansåg att de borde 
kunna få politisk makt, men för att möjliggöra det var det nödvändigt att 
forma massan på ett sådant sätt att de individer som fanns där skulle kunna 
lösgöra sig från den anonyma massan och bidra konstruktivt till samhällets 
uppbyggnad. Denna önskan tog sig uttryck i flera filantropiska projekt som 

10 Sid. 8. 
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exempelvis fattigvård och utbildningssystem. I dessa system skymtar ofta en 
välvilja att förbättra världen. Men det är inte den så kallade massan som 
själv ska göra detta. Nej, den är ett objekt och beskrivs ofta i närmast orga-
niska termer. För den gäller också den särskilda psykologin masspsykologi, 
som grundade sig på teorier utarbetade av de franska sociologerna Gustave 
Le Bon och Gabriel Tarde. Masspsykologin studerar hur ett kollektiv kan 
styras och vad som förenar det, exempelvis i förhållande till politiska om-
välvningar.11 Begreppet är synnerligen vanligt under mellankrigstiden, och 
sällan personifieras denna massa. Men hur förhåller sig massan till eliten, 
eller kanske snarare: hur förhåller sig eliten till massan? Báránys förhåll-
ningssätt är välvilligt även om det ter sig otidsenligt idag. Han vill först och 
främst fostra världen till demokrati i syfte att förbättra den lite. Denna vilja 
verkar djupt förankrad hos honom. Samtidigt vill han att alla ska tänka som 
han, och det är just detta som är upplysningens dilemma. Genom sin erfa-
renhet och sina ideal verkar han dra slutsatsen att hans ståndpunkt är den 
bästa, inte bara för honom utan för alla. Tanken att i stället instifta en freds-
utbildning för alla och inte bara för den styrande eliten var inte aktuell för 
honom. Kanske var tiden inte mogen för det. För det andra präglas tanken av 
att eliten förhåller sig till massan, som ska styras, även om det inte framstår 
vad kartläggningen av massan syftar till. Det är värt att notera att den del av 
fredsvetenskapen som studerar samtiden delvis ska ägna sig åt att kartlägga 
massan, genom att ta reda på dess utbildning, intressen och arbetsförhållan-
den. Därmed behandlas den som ett studieobjekt snarare än ett subjekt. Den 
saknar individualitet. Massan ska också utgöra det moraliska stödet för eli-
ten, vilket borde vara en utmaning eftersom massans handlingar åtminstone 
enligt Le Bon styrs av undermedvetna impulser snarare än av förnuftiga 
resonemang. För det tredje så utgår fredsuniversitetets idé från att det är på 
statsnivå som krig inleds och avslutas. Det är samma grundtanke som finns 
bakom Nationernas förbund. I första hand är det statsmän som ska uppfost-
ras. 

Báránys fredsuniversitet och föreställningen om den nya fredsvetenska-
pen är en intressant idé och en vacker tanke. Skulle det vara möjligt att grun-
da ett sådant universitet idag? Jag har varit kritisk mot en del av Báránys 
idéer, inte minst eftersom de utgår från ett ovanifrånperspektiv, en grundsyn 
där eliten anses lämpad att styra de individuella medborgarna utifrån en före-
ställning där de utgör en icke-individuell massa med hotfulla drag. Jag är 
dock inte på något sätt kritisk mot den goda avsikten med idén om fredsuni-
versitetet. 

Tiden har visat att det inte räcker med att utbilda politiker och statsmän 
för att skapa en fredlig värld. Om freden tidigare ofta betraktades som ett 
tillstånd så skulle den idag nog snarare betraktas som en process, något som 

11 För en kritisk diskussion om masspsykologin och samhällsutveckling, se exempelvis Stefan 
Jonsson Tre revolutioner: En kort historia om folket. Stockholm: Norstedts 2005. 
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ständigt pågår och som alltid måste skapas. Under det tidigare 1900-talet 
betraktades freden huvudsakligen som ett tillstånd mellan stater och under 
den förutsättningen blir givetvis politikernas inställning oerhört central. Ut-
vecklingen sedan andra världskriget och särskilt sedan kalla krigets slut 
medför att politikernas makt har minskat, inte minst genom den ekonomiska 
globaliseringen. Samtidigt har begreppet massa i stort sett försvunnit från 
den politiska diskussionen. Synen på krig och fred ter sig idag mer kompli-
cerad, vilket visas genom den nya vetenskap som uppkommit under beteck-
ningen freds- och konfliktforskning. Det är inte bara stater som startar krig: 
exempelvis talar man om ”nya krig” där stater inte är någon huvudaktör. Den 
kantianska fredsdrömmen med sitt starka upplysningsarv skulle kunna ersät-
tas med en mer hermeneutisk fredssyn där flera perspektiv kunde komma till 
uttryck. 

Freds- och konfliktforskning är en relativt konfliktorienterad vetenskap. 
Den fredsvetenskap som Robert Bárány drömde om har inte materialiserats. 
Kanske är tiden inte mogen för den vilja till fred som han såg som det mest 
centrala för att tillståndet verkligen skulle uppnås. Kanske kan försöken upp-
ifrån att fostra till fred till och med motverka viljan till fred? Kanske är tiden 
trots allt mogen för en vetenskap där freden ses som en process som ständigt 
måste utmanas, utvecklas, diskuteras, analyseras? Där samarbetet ställs i 
centrum? Låt oss förändra världen! Låt oss bygga ett nytt universitet! 
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